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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden                                              Vervolg Z.O.Z 

 

U woont langs een straat waar het verkeer van en naar de Apenheul langsrijdt. Vorig jaar heeft de 
gemeenteraad van Apeldoorn besloten dat bezoekers van de Apenheul naast het reguliere parkeerterrein 
Berg en Bos bij extreme drukte twee jaar gebruik konden maken van een tijdelijke parkeermogelijkheid bij 
AGOVV. Dat zal ook dit seizoen gebeuren, maar met de ervaring van het eerste seizoen hebben we 
hierin een aantal verbeteringen doorgevoerd. De maatregelen staan ook op het overzichtskaartje. 
 
- Er komt een nieuw wandelpad tussen 

het AGOVV terrein en de ingang van 
Apenheul. Auto’s en wandelaars 
hoeven dus niet meer van dezelfde 
weg te gebruiken, wat veiliger is. 

 
- Het verkeer zal op piekdagen de 

in/uitgang van de gemeentewerf aan de 
Asselsestraat gebruiken om het 
AGOVV terrein in en uit te rijden. 
Daarnaast zal de hoofdingang AGOVV 
worden gebruikt, maar alleen in de 
maanden juli en augustus van 2016. 

 
- Half april wordt een extra linksaf strook 

aan op de J.C. Wilslaan voor verkeer 
komend vanaf de Amersfoortseweg. 
Op het parkeerterrein Berg en Bos 
worden hiervoor twee extra slagbomen 
geplaatst. Omdat de afslag voor de 
voetgangersovergang ligt, wordt de 
doorstroming hierdoor beter en de kans 
op onveilige situaties kleiner. 
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- De uitgifte van kaarten op het reguliere parkeerterrein Berg en Bos zal dankzij betere software 

sneller verlopen. Hierdoor zal het verkeer op de J.C. Wilslaan minder snel opstropen. 

 
Vorig seizoen hoefden onze verkeersregelaars als gevolg van de tijdelijke maatregelen de J.C. Wilslaan 
nog maar 11x af te sluiten, het seizoen daarvoor was dat 30x. Gemeente, Apenheul en Accres werken 
samen om eventuele overlast via de bovenstaande maatregelen verder te minimaliseren. Helaas kent 
evenementenverkeer op sommige momenten ook onverwachte ontwikkelingen die noodmaatregelen 
vereisen die van bovenstaande uitgangspunten afwijken. Betrokken partijen vragen uw begrip daarvoor. 
 
Tenslotte meld ik u de voortgang van de structurele verkeerskeuze voor Apeldoorn West, dat zich richt op 
een oplossing voor de komende 10-15 jaar. Hiervoor zijn door het College van B&W vijf varianten 
uitgewerkt en gepresenteerd in een raadsconsultatie van 7 januari 2016. Het gaat om opties van 
uitbreiding van parkeerruimte bij de Felualaan / Kristalbad of bij AGOVV (op maaiveld), bij het reguliere 
parkeerterrein Berg en Bos of het overloopterrein Koningin Julianatoren (in de vorm van een parkeerdek), 
of het parkeren op grotere afstand in combinatie met een pendeldienst van bussen. 
 
De gemeenteraad wilde voor een maken van een juiste keuze ook nadere informatie over de financiële 
aspecten verkrijgen, en alle varianten nader uitgewerkt zien. Ook uw wijkraad heeft een aantal nadere 
vragen gesteld. Deze worden nu ambtelijk uitgewerkt. Naar verwachting zal de keuze voor de zomer van 
dit jaar in een raadsvergadering worden gemaakt. Via www.apeldoorn.nl kunt u op de hoogte blijven van 
de komende politieke besluitvorming. 
 
Ik hoop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de meest recente ontwikkelingen. Voor vragen 
of opmerkingen kunt u contact opnemen met mijn medewerker Tom Mulder (t.mulder@apeldoorn.nl, 055 
– 580 2573), die namens de gemeente voor de verkeersaspecten van dit project verantwoordelijk is. 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
 
 
 
John De Meij 
Teammanager 

 
 
 


